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  Kính gửi:  

       - Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

       - Các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật       

       và kinh doanh phân bón. 

 

 Thực hiện Thông báo số 08/TB-TT&CN ngày 10 tháng 02 năm 2023 của 

Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Cao Bằng về việc mở lớp “Bồi dưỡng 

chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật” và lớp “Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn 

về phân bón” năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị Ủy ban 

nhân dân các xã, phường thông báo đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc 

bảo vệ thực vật, kinh doanh phân bón trên địa bàn biết và đăng ký tham gia tập 

huấn. Cụ thể như sau: 

1. Đối tượng, thời gian, nội dung tập huấn  

1.1. Đối với lớp “Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật” 

- Đối tượng tập huấn: Chủ cơ sở buôn bán thuốc, người trực tiếp điều 

hành cơ sở buôn bán thuốc, người trực tiếp buôn bán (chưa có giấy chứng nhận 

huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật; chưa có trình độ trung cấp trở 

lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học). 

- Thời gian học 03 tháng/lớp (Dự kiến khai Giảng trong Quý I, II năm 

2023, khi có đủ học viên đăng ký, thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).  

- Nội dung: Theo hướng dẫn tại công văn số 2466/BVTV-QLT ngày 

14/11/2016 của Cục Bảo vệ thực vật về Chương trình tập huấn chuyên môn về 

thuốc bảo vệ thực vật.  

1.2. Đối với lớp “Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón”  

- Đối tượng tập huấn: Chủ cơ sở buôn bán Phân bón, người trực tiếp điều 

hành cơ sở buôn bán, người trực tiếp buôn bán (chưa có giấy chứng nhận huấn 

luyện chuyên môn về phân bón; chưa có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên 

ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông 

học, hóa học, sinh học).  
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- Thời gian học: 03 ngày/lớp (Dự kiến khai giảng trong Quý I, II, III năm 

2023, khi có đủ học viên đăng ký, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).  

- Nội dung: Theo chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân 

bón ban hành kèm theo Quyết định số 5148/QĐ-BNN-BVTV ngày 31/12/2019 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành tài liệu tập huấn khảo 

nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn và hướng dẫn sử dụng phân bón.  

2. Địa điểm tập huấn: Tại Văn phòng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi 

tỉnh Cao Bằng.  

3. Kinh phí: Học viên tự đóng góp để thuê hội trường, nước uống, thông 

tin liên lạc, văn phòng phẩm, phô tô tài liệu, in giấy chứng nhận, thực hành, 

giảng viên … (thông qua ban cán sự lớp do các học viên tham gia tập huấn bầu). 

 4. Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/02/2023 đến ngày 28/4/2023. 

5. Liên hệ đăng ký: Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Cao Bằng, địa 

chỉ tổ 1, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Qua phòng 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, điện thoại 0977.519.565). 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường thông báo đến các tổ chức, cá 

nhân kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, kinh doanh phân bón trên địa bàn./.                        

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Văn phòng HĐND&UBND thành phố; 

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ chi 
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